
  
Møteprotokoll 

 
Kommunestyret 

 

Møtested: Kommunestyresalen     
Møtedato: 17.03.2022 Tid: 12:00 – 15.00 

 

Innkalte/Til stede: 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 
Leder Gunn Iversen Stokke   

Nestleder Bjørn Gudmund Hammer   

Medlem Siri Grøttjord FD  

Medlem Ove Sem FO  

Medlem Siri Høgsteggen Rosvold   

Medlem Øystein Syrstad   

Medlem Ketil Solberg   

Medlem Elin Berge   

Medlem Marit Therese Halvorsen   

Medlem Anita Gilde FO  

Medlem Erik Fenstad   

Medlem Barbro Bolme   

Medlem Jørgen Høyem   

Medlem David Sørli Nielsen   

Medlem Margarita Pareja Chaccara   

Medlem Mildrid E. Wiggen Gimseng   

Medlem Øystein Wiggen   

Medlem Turid Blækkan   

Medlem Steinar Svorkland   

Medlem Hilde Kristin Viggen Rønneberg   

Medlem Cathrine Vuttudal FO  

Medlem Per Gunnar Lofgren   

Medlem Ellinor Bergli Bustad   
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Varamedlem Kristin Morken  Cathrine Vuttudal 

Varamedlem Lars Arne Pedersen  Ove Sem 

Varamedlem Kim Rud Petersen  Anita Gilde 

Varamedlem Martin Talsnes Engen  Siri Grøttjord 

 
 
 
Ellers møtte: kommunedirektør Petter Lindseth, kommunalsjef Asbjørn Strømmen, 
kommunalsjef Helene Øvrelid, kommunalsjef Hege Røttereng, kommunalsjef Gunnhild Landrø, 
enhetsleder Kultur, fritid og frivillighet Knut Andre Bjerke og konsulent Elisabet E. Iversen som 
førte møteboka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gunn I. Stokke  
 ordfører 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen merknader til innkalling og sakliste datert 10. mars.  
 
Protokollen ble gjennomgått og godkjent. 
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-Orientering om nytt utviklingsselskap Haitec og TrønderEnergi v/ ordfører. 
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Sak 8/22 
 
 
Sakstittel:  Referatsaker - Kommunestyret 17.03.2022 
  
 
KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 
Referert i nødvending utstrekning. 
 
BEHANDLING: 
 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK: 
Referert i nødvending utstrekning. 
 
 

 

 

Sak 9/22 
 
 
Sakstittel:  Orientering ved kommunedirektøren - Kommunestyret 

17.03.2022 
  
 
KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 
Kommunedirektøren orienterer. 

 
BEHANDLING: 
 
Kommunedirektøren orienterte om:  

 Covid-19 – status 
 Regnskap 2021  
 Befolkningsutvikling 
 Finansplasseringer  
 Samfunnssikkerhet og beredskap 
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Ellinor Bergli Bustad, SV, etterspurte spørsmål stilt i formannskapsmøte 3. mars, angående 
forhold mellom russiske og ukrainske innbyggere i Skaun.  
Kommunedirektør svarte ut dette i møte.  
 
Kim Rud Petersen, FRP, spurte om beredskap og tilfluktsrom i Skaun.  
Kommunedirektør svarte ut dette i møtet.  
 
Lars Arne Pedersen, AP, ber kommunedirektøren tar med seg videre kartlegging av språkene 
ukrainsk og russisk.  
 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK: 
Kommunedirektøren orienterte.  

 
 

 

 

Sak 10/22 
 
 
Sakstittel:  Orientering om status for ungdomsarbeid 
  
 
KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 
Kommunestyret tar saken til orientering.  

 
BEHANDLING: 
 
Enhetsleder ved Kultur, fritid og frivillighet Knut Andre Bjerke orienterte.  
Presentasjonen publiseres på hjemmesiden.  
 
 
Siri Grøttjord, AP, tiltrådte møtet kl. 13.05. 
 
Erik Fenstad, H, fremmet følgende tilleggsforslag:  
Kommunestyret ber om at saken drøftes i førstkommende HOKU.  

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt med tillegg. 
 
 
VEDTAK: 
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Kommunestyret tar saken til orientering. Kommunestyret ber om at saken drøftes i 
førstkommende HOKU.  

 
 

 

 

Sak 12/22 
 
 
Sakstittel:  Festeavgifter 2022 - forslag til økning 
  
FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 
1. Kommunestyret vedtar å øke festeavgiften for kiste og urnegrav i tråd med forslaget til 

Skaun kirkelige fellesråd. 

2. Festeavgiften for kiste og urnegrav økes fra kr 80,- til kr 150,- per år fra og med 2022. 
Avgiften kreves inn hvert 5. år. 

 
 
BEHANDLING: 
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK: 
1. Kommunestyret vedtar å øke festeavgiften for kiste og urnegrav i tråd med forslaget til 

Skaun kirkelige fellesråd. 

2. Festeavgiften for kiste og urnegrav økes fra kr 80,- til kr 150,- per år fra og med 2022. 
Avgiften kreves inn hvert 5. år. 

 
 
 

 

 

Sak 13/22 
 
 
Sakstittel:  Løpende opptak i barnehagene i Skaun kommune 
  
HOKUs INNSTILLING: 
Det innføres ikke løpende opptak i barnehagene i Skaun kommune.  

 
 
BEHANDLING: 
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Turid Blækkan, SP, fremmet på vegne av flertallsgruppa følgende forslag: 
Det innføres ikke løpende opptak i barnehagene i Skaun kommune i 2022. 

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede muligheten for løpende eller flere opptak 
gjennom året i barnehagene i Skaun. Det legges fram en sak om dette i oktober, slik at det i så fall 
kan vedtas inn i budsjett for 2023.  

 
 
David Sørli Nielsen, KrF, fremmet følgende forslag: 
Det innføres løpende opptak i barnehagene i Skaun kommune, så raskt som praktisk 
gjennomførbart. Det gjelder både ettåringer og tilflyttende. 
 
 
Siri Grøttjord, AP, ba om et gruppemøte, som ble innvilget. 
 
Det ble stemt over HOKUs forslag til vedtak. Forslaget fikk ingen stemmer og falt dermed. 
 
Det ble stemt alternativt over forslaget fra flertallsgruppa opp imot forslaget fra KrF. 
Flertallsgruppas forslag ble vedtatt mot to stemmer. De som stemte imot var David Sørli Nielsen, 
KrF, og Kim Rud Petersen, FrP. 
 
 
 
VEDTAK: 
Det innføres ikke løpende opptak i barnehagene i Skaun kommune i 2022. 

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede muligheten for løpende eller flere opptak 
gjennom året i barnehagene i Skaun. Det legges fram en sak om dette i oktober, slik at det i så fall 
kan vedtas inn i budsjett for 2023.  

 
 

 

 

Sak 14/22 
 
 
Sakstittel:  Fastsetting av planprogram for kommuneplanen - 

samfunnsdel og arealdel 
  
PLAN- OG MILJØUTVALGETS INNSTILLING: 

1. Kommunestyret fastsetter planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel og 
arealdel i henhold til plan- og bygningsloven § 11-13. 

2. Kommunestyret tar inn følgende innspill i planprogrammet: 
- Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging legges inn i 

under kapittel 3, Nasjonale føringer.  
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- Problemstillingen; hvordan styrke potensiale for det tradisjonelle landbruket, samtidig 
som en utvikler lønnsomme tilleggsnæringer, legges inn under kapittel 5, Tema og 
problemstillinger som vil vurderes i kommuneplanarbeidet. 

- Kartlegging av framtidig boligbehov tas inn under kapittel 9, Oversikt over 
utredningsbehov. 

- Det gjennomføres en kartlegging av mulige drikkevannskilder der det fastsettes 
sikringssoner med tilhørende bestemmelser for drikkevann/vassdrag. Dette legges inn 
under kapittel 9 Oversikt over utredningsbehov. 

 
 
BEHANDLING: 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK: 

1. Kommunestyret fastsetter planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel og 
arealdel i henhold til plan- og bygningsloven § 11-13. 

2. Kommunestyret tar inn følgende innspill i planprogrammet: 
- Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging legges inn i 

under kapittel 3, Nasjonale føringer.  
- Problemstillingen; hvordan styrke potensiale for det tradisjonelle landbruket, samtidig 

som en utvikler lønnsomme tilleggsnæringer, legges inn under kapittel 5, Tema og 
problemstillinger som vil vurderes i kommuneplanarbeidet. 

- Kartlegging av framtidig boligbehov tas inn under kapittel 9, Oversikt over 
utredningsbehov. 

- Det gjennomføres en kartlegging av mulige drikkevannskilder der det fastsettes 
sikringssoner med tilhørende bestemmelser for drikkevann/vassdrag. Dette legges inn 
under kapittel 9 Oversikt over utredningsbehov. 

 
 
 

 

 

Sak 15/22 
 
 
Sakstittel:  Søknad om vinmonopol i Skaun kommune 
  
FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 
Skaun kommune søker Vinmonopolet AS om etablering av vinmonopol i kommunen. 

 
 
BEHANDLING: 
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David Sørli Nielsen, KrF, ba om at saken utsettes.  
 
Forslaget fremmet av KrF fikk 1 stemme og falt dermed. Den som stemte for, var David Sørli 
Nielsen. 
 
 
Formannskapets innstilling vedtatt mot en stemme. Den som stemte imot var David Sørli 
Nielsen, KrF. 
 
 
VEDTAK: 
Skaun kommune søker Vinmonopolet AS om etablering av vinmonopol i kommunen. 

 
 

 

 

Sak 16/22 
 
 
Sakstittel:  Vedtakskontroll siste del av 2021 og del 1 2022 
  
 
KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 
Kommunestyret tar vedtakskontroll siste del av 2021 og del 1 2022 til orientering. 

 
BEHANDLING: 
 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK: 
 

Kommunestyret tar vedtakskontroll siste del av 2021 og del 1 2022 til orientering. 

 
 

 

 

Sak 17/22 
 
 
Sakstittel:  Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe 1 

- Best Børsa AS 
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KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 
 

Kommunestyret avslår søknaden om salgsbevilling for Best Børsa AS etter alkohollovens 
forskrift § 3-4.  

 
BEHANDLING: 
 
Erik Fenstad, H, fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret godkjenner søknaden om salgsbevilling av alkoholholdig drikke gruppe 1 for 
Best Børsa AS. Kommunedirektøren får fullmakt til raskt å sluttføre saksbehandlingen for dette.  
Bevilgningen er midlertidig fram til Coop igjen åpner matbutikken etter nybygging, og senest til 
31.12.2022. 

 
Kommunestyret begrunner dette med at dette er en midlertidig bevilgning mens dagens  
bevilgningshaver har stengt sitt utsalgsstedet på grunn av bygging av nye butikklokaler. 

 

Mildrid Gimseng, SP, ba om et gruppemøte, som ble innvilget. 

 

Det ble stemt alternativt over forslaget fra Høyre opp imot kommunedirektørens innstilling. 
Høyres forslag ble vedtatt mot 3 stemmer, de som stemte for kommunedirektørens innstilling var 
David Sørli Nielsen, KrF, Margarita Pareja Chaccara, MDG, Lars Arne Pedersen, AP. 
 
 
VEDTAK: 
Kommunestyret godkjenner søknaden om salgsbevilling av alkoholholdig drikke gruppe 1 for 
Best Børsa AS. Kommunedirektøren får fullmakt til raskt å sluttføre saksbehandlingen for dette.  
Bevilgningen er midlertidig fram til Coop igjen åpner matbutikken etter nybygging, og senest til 
31.12.2022. 

 
Kommunestyret begrunner dette med at dette er en midlertidig bevilgning mens dagens  
bevilgningshaver har stengt sitt utsalgsstedet på grunn av bygging av nye butikklokaler. 

 
 

 

 

Sak 18/22 
 
 
Sakstittel:  Skaun motorsenter- mindre tillegg til allerede vedtatt 

interkommunal avtale og kommunal garanti 
  
FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 
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1. Skaun formannskap vedtar framlagt endring i Interkommunal avtale mellom Skaun, 
Trondheim og Orkland kommuner og Skaun Motorsenter AS om investering og drift av 
Skaun Motorsenter, byggetrinn 1.  

 

2. Skaun formannskap gir kommunedirektøren fullmakt til å gjøre nødvendige tilpasninger 
for at arbeidet med avtalen kan sluttføres sammen med Orkland kommune og 
Trondheim kommune og deretter godkjennes av Kulturdepartementet.   

 
 
BEHANDLING: 
 
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt mot en stemme. Den som stemte imot var David 
Sørli Nielsen, KrF. 
 
 
VEDTAK: 

1. Skaun formannskap vedtar framlagt endring i Interkommunal avtale mellom Skaun, 
Trondheim og Orkland kommuner og Skaun Motorsenter AS om investering og drift av 
Skaun Motorsenter, byggetrinn 1.  

 
2. Skaun formannskap gir kommunedirektøren fullmakt til å gjøre nødvendige tilpasninger 

for at arbeidet med avtalen kan sluttføres sammen med Orkland kommune og 
Trondheim kommune og deretter godkjennes av Kulturdepartementet.   

 
 
 

 

 

Sak 1/22 
 
 
Sakstittel:  Interpellasjon til kommunestyremøte 17.03.22 - vedrørende 

beredskap 
  
 
 

 
BEHANDLING: 
 
 
Interpellasjon fremmet av Anita Gilde på vegne av Fremskrittspartiet:  
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Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ansvaret for tilsyn av alle 
tilfluktsrom i Norge. Opplysninger derfra viser at tilfluktsrommene har plass til i underkant av 2,4 
millioner personer. DSB har gjennomført cirka 200 årlige tilsyn av tilfluktsrom de siste årene. 
Hvis de oppdager feil vil eierne få pålegg om å rette opp feilen. Eierne kan være fylkeskommuner, 
kommuner, borettslag eller andre.  
 
Tilfluktsrom er først og fremst for å beskytte folket hvis det skulle skje luftangrep. For at 
befolkningens sikkerhet skal ivaretas er det viktig at innbyggerne i kommunen vet hvor de kan 
finne tilfluktsrom, hvis det skulle bli nødvendig.  
 
Kan ordføreren gi en orientering om tilstanden og lokaliseringen til tilfluktsrommene i 
kommunen, og hvor informasjon om tilgjengelige tilfluktsrom er, blir formidlet til innbyggerne? 
 
 
 
Svar fra ordfører: 
I Skaun kommune er det ingen offentlige tilfluktsrom, og kommunen har derfor ikke hatt tilsyn 
eller pålegg om å rette opp feil. Det er justisdepartementet som fastsetter hvilke kommuner det 
skal være plikt til å bygge tilfluktsrom i, og hvilken verneevne de tilfluktsrom skal ha som bygges i 
disse kommuner.  

Fra 1995 er ikke Skaun kommune lenger et tilfluktsrompliktig område; det vil si at det ikke er 
krav om at det bygges tilfluktsrom i nye større bygg. Per i dag er det kun eldre private tilfluktsrom 
i kommunen. Private tilfluktsrom er tilfluktsrom som bygges for de som oppholder seg på den 
enkelte eiendom, og de kan være i privat eller offentlig eie. Det skal bygges private tilfluktsrom 
om bygget er over 1000m2. Dog gjelder ikke dette for boliger, daginstitusjoner for barn, 
bensinstasjoner, drivhus og driftsbygninger på gårdsbruk.          (Jmf, Forskrift for tilfluktsrom) 

Vi har private tilfluktsrom i både privat og offentlig eie i Skaun. Tilfluktsrommene i offentlig eie 
er her: 

 Skaun rådhus 
 Buvik skole 
 Viggja oppvekstsenter 
 Jåren/Råbygda oppvekstsenter 

 

Når det gjelder private tilfluktsrom i privat eie, finnes det flere av disse. Eiere av tilfluktsrom 
plikter å vedlikeholde disse, og kunne klargjøre rommene på 72 timer, dersom de får beskjed om 
det.  

Kommunen undersøker nå om det kan være flere egnede rom som kan fungere som tilfluktsrom.  

Når det gjelder varsling til innbyggerne, har kommunen operative beredskapsplaner hvor dette er 
beskrevet. Varslingen fra kommunen vil bli gjort gjennom sms, kommunens hjemmeside og 
sosiale media. I tillegg er det varsling fra Sivilforsvarets sirener, som brukes både i fred og krig for 
å varsle befolkningen ved akutt fare. I fredstid kan slik varsling blant annet være aktuelt ved 
ulykker ved industrianlegg med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer. I krig kan 
varslingsanleggene brukes ved fare for flyangrep. Disse signalene betyr at du skal søke 
informasjon om hva som skjer og hvordan du skal forholde deg. Dette blir gitt gjennom ulike 
medier, for eksempel radio, tv, myndighetenes nettsider og sosiale medier. 
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Svar fra ordfører tatt til orientering. 
 
 
Svar fra ordfører: 
I Skaun kommune er det ingen offentlige tilfluktsrom, og kommunen har derfor ikke hatt tilsyn 
eller pålegg om å rette opp feil. Det er justisdepartementet som fastsetter hvilke kommuner det 
skal være plikt til å bygge tilfluktsrom i, og hvilken verneevne de tilfluktsrom skal ha som bygges i 
disse kommuner.  

Fra 1995 er ikke Skaun kommune lenger et tilfluktsrompliktig område; det vil si at det ikke er 
krav om at det bygges tilfluktsrom i nye større bygg. Per i dag er det kun eldre private tilfluktsrom 
i kommunen. Private tilfluktsrom er tilfluktsrom som bygges for de som oppholder seg på den 
enkelte eiendom, og de kan være i privat eller offentlig eie. Det skal bygges private tilfluktsrom 
om bygget er over 1000m2. Dog gjelder ikke dette for boliger, daginstitusjoner for barn, 
bensinstasjoner, drivhus og driftsbygninger på gårdsbruk.          (Jmf, Forskrift for tilfluktsrom) 

Vi har private tilfluktsrom i både privat og offentlig eie i Skaun. Tilfluktsrommene i offentlig eie 
er her: 

 Skaun rådhus 
 Buvik skole 
 Viggja oppvekstsenter 
 Jåren/Råbygda oppvekstsenter 

 

Når det gjelder private tilfluktsrom i privat eie, finnes det flere av disse. Eiere av tilfluktsrom 
plikter å vedlikeholde disse, og kunne klargjøre rommene på 72 timer, dersom de får beskjed om 
det.  

Kommunen undersøker nå om det kan være flere egnede rom som kan fungere som tilfluktsrom.  

Når det gjelder varsling til innbyggerne, har kommunen operative beredskapsplaner hvor dette er 
beskrevet. Varslingen fra kommunen vil bli gjort gjennom sms, kommunens hjemmeside og 
sosiale media. I tillegg er det varsling fra Sivilforsvarets sirener, som brukes både i fred og krig for 
å varsle befolkningen ved akutt fare. I fredstid kan slik varsling blant annet være aktuelt ved 
ulykker ved industrianlegg med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer. I krig kan 
varslingsanleggene brukes ved fare for flyangrep. Disse signalene betyr at du skal søke 
informasjon om hva som skjer og hvordan du skal forholde deg. Dette blir gitt gjennom ulike 
medier, for eksempel radio, tv, myndighetenes nettsider og sosiale medier. 
 
 

 

 

Sak 19/22 
 
 
Sakstittel:  Kartlegging av kapasitet og tilgjengelighet for rask bosetting 

av flyktninger 
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KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 
1. Skaun kommune meddeler Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) at kommunen 

har kapasitet til å bosette inntil 50 flyktninger i 2022, på bakgrunn av situasjonen i 
Ukraina. 

2. Kommunen er positiv til både bosetting gjennom IMDi og avtalt selvbosetting. 
3. Kommunedirektøren får fullmakt til å bygge opp et tilstrekkelig tjenesteapparat for å 

håndtere bosettingen. 

 
BEHANDLING: 
 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK: 

1. Skaun kommune meddeler Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) at kommunen 
har kapasitet til å bosette inntil 50 flyktninger i 2022, på bakgrunn av situasjonen i 
Ukraina. 

2. Kommunen er positiv til både bosetting gjennom IMDi og avtalt selvbosetting. 
3. Kommunedirektøren får fullmakt til å bygge opp et tilstrekkelig tjenesteapparat for å 

håndtere bosettingen. 

 
 

 


